


Elken madde : 400 mg Feniramidnl HCI 

Yardımcı madde : Tartrazine. titandioksiı. toz ˛eker. 

Farmakolojik Özellikleri: Cabral. beyin ve medulla spınalisıe polysinaptik refleksleri bloke etmek suretiyle, an - kasılma zin-

cirini yıkar. Bu suretle adale gerginliklerini giderir, adale arılarında kuvvetli analjezik etki yapar. Monosınaptik refleksleri et-

kilemez Miyorolaksan ve analjezik olarak Cabral. çizgili adale ve hareket sisteminin dier yapılarında akut ve kronik arıların 

tedavisinde endikedir. 

E ndikasy onları: Bel arıları, lumbago, siyatik, disk rahatsızlıkları ve medıko-mekanik veya siropratik. mesela su altı masajlan 

gibi dier tedavileri destekleyici olarak kullanılır. Adalelerdeki gerginlikleri giderir, agnyı geçirir ve kramp halindeki iskelet ada-

lesinin fonksiyonunu salar. 

Konlrrndikasyonlan: Prepanıtın bile˛iminde yer alan herhangi bir maddeye kar˛ı hassasiyeti olan ki˛ilerde kullanılmamalıdır 

l yanlar/Önlemler: Antikoagülanlarla birlikte alındıında kanama, oral anlidiubetiklcrle karbonhidrat metabolizmasında dei˛ik-

lik, antikonvülsiflerle güz titremesi, görme bozuklukları, koordine olmayan hareketler ortaya çıkarsa Cabral'm kesilmesi ve dok-

tora gidilmesi tavsiye olunur. 

›laçlarda boyar madde olarak kullanılan Tartrazine limitle-

rin altında olduu halde hassasiyet reaksiyonu gösterme 

potansiyeli bulunduundan dikkatle kullanılması tavsiye 

edilir. ' — . Jt 

Yan Elk›kr/Advers Etkiler: Bazı hassas hastalarda mi-

dede dolgunluk veya bulantı, dilde yanma duygusu veya deri eksentemı 

yapabilir, Fakat çabuk geçicidir, uyu˛ukluk, ka˛ıntı ve deri döküntüleri görülebilir. Eer hi-

persensivıtc veya deri döküntüleri olu˛ursa ilaç verilmesi durdurulur 

Kullanım V k l i ve Dozu: Günde 3 kere 1-2 draje, yemeklerden sonra çinenmeden yutulur 

I ıcari Takdim (sekli ve Ambalaj Muhtevası: 24 drajelik blister. 

^aklanma Ko˛ulları: 25'C'nın altındaki ıH›a sıcaklıında saklayınız 
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Spor yaralanmaları, Ezik, Çürük, Trav 
Boyun arısı, Lumbago, Siyatikte 

SÜRATL›  - ETK›N TEDAV›  

PREPA 
Formülü: -trig jcl formülü 
Ktken madde: Acsin ıamorti 0.4g 

Diettlamin salisilat 2.0g 

Y a r d ı m c ı Madde: Lavanta ya ı. Neroli yaı ve isopropil alkol. 
Farmakolojik Özellikleri: Alkol vasat içerisinde özel formülü ve andiödermalöz. anticnflamatuar ve analjezik etkiye sahiptir 
Aescın (aınorph) deriden emilir, dokudaki sıvı hirikirninı durdurur ve dokunun ˛i˛mesini önler, çarpma ve darbelerden olu˛an 
lokal ˛i˛meler hızlı hir ˛ekilde elimine edilir. fiahsilik asit hile˛eni. antienflamasyon etkiyi artırır ve derin arıları azaltmak için 
tam olarak etkilidir. Prepugel transpanındır ve süratle emilir. 
Kndikasyonlar ı : Emieksudatıf. antıflojıstik ve analjezik olarak travma sonucu olu˛an ezik. çürük, distorsiyon. hemalom ve 
tendosinavit durumları, omurga kemi i anian. tservıkal scndrom.bovun arısı, lumbago, siyatik) vakalarında endikcdir. 
Kontrendikasyonlar: Birle˛ imindeki herhangi bir maddeye a˛ ın duyarlılı ı olanlar ile 2 ya˛ından küçük emen çocuklarda kont-
rendikedir. 
I i a r ı lar Önlemler: Açık saralara ve ı˛ın tedavisi gören derive uygulanmamalıdır. 
Van etkiler/Ad vers Ktkiler: Çok nadir durumlarda cilt reaksiyonu olabilir. 
K u l l a n ı m fiekli ve Dozu: Herhangi bir kullanım yolu önerilmemi˛se gerekli yere günde bir kere veya birkaç kere ince bir ta-
baka halinde sürülür. Masaj gerekmez, arzu edilirse yapılabilir 
Tedavi suresi: fiikayetler bitinceye kadar kullanılabilir. Ancak geni˛ yüzeyde kullanımda etken maddelere ait etkiler gözardı edil-
memelidir. 
Saklama K o ˛ u l l a n : W) ı."mn altındaki oda sıcaklıında, tercihen serin yerde saklanmalıdır. 
Çocukların ula˛amayacakları yerde ve ambalajında saklayınız 
Ticari Takdim fiekil ve Ambalaj: 411 gr'lık aluminium tüp 
Ruhsat Sahibi: Dr F. Frik ›laç San. ve Tic Ltd. fiii. 
›STANBUL 
Ruhsat tarihi ve no: 25.07.1997- 183/93 
imal Yeri: Plantafarma Bitkisel ›laç San. A.fi. DÜZCE 

Reçele ile satılır 
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Deerli okurlar. 

Bu sayımızda sizlere insanların olaylara bakı˛ açılarının ne denli önemli olduunu 
tekrar hatırlatmaya çalı˛acaım. 

›ki spor ayakkabı üreticisi ˛irket i˛e yeni aldıkları iki pazarlamacı delikanlıyı Afrika'ya 
göndermi˛ler. Birinci delikanlı kısa süre sonra merkeze ˛u mesajı göndermi˛: "Burada 
kimse spor ayakkabı giymiyor. Satı˛ olasılıı yok." 
›kinci delikanlının mesajı ˛öyleymi˛: 
"Burada kimsenin spor ayakkabısı yok. Satı˛ imkanı çok." 
Bu iki pazarlamacı arasındaki temel fark olaylara bakı˛ açılarıdır. 
Thelma Thompson bir kitabında anlatıyor: 
Harp sırasında kocam New Mexico'daki Mojave Çölüne gönderilmi˛ti. O, çölde tatbika-
ta katılırken yanında olabilmek için ben de çölün yolunu tuttum. Kendimi cehennemin 
kucaına atmı˛tım. Ortalık yanıyordu. Küçük bir kulübede oturuyordum. Ve yanında 
olabilmek için tehlikeye atılarak geldiim kocamı unutmu˛, can derdine dü˛mü˛tüm. Et-
rafımdaki Meksikalılar ve yerliler, tek kelime ›ngilizce bilmediinden kimseyle konu˛a-
mıyordum. Sıcak rüzgar, bir taraftan bedenimi kavuruyor, bir taraftan da yediim yeme-
i de. azımı burnumu da kumla dolduruyordu. Canıma yetmi˛ti. Kaıda kaleme sarılıp 
babama bir mektup yazdım. 
"Celin beni buradan alın" dedim. 

"Burada ya˛amaktansa hapishanede ya˛amayı tercih ederim." 
Babamı beklerken cevabı geldi. Sadece iki satır yazmı˛tı: 
"›ki adam hapishane penceresinden dı˛arıya baktı. 
Biri çamuru gördü, dieri yıldızları." 
Bu iki satırı okuyunca utancımdan kıpkırmızı kesildim. Ben hep çamuru görmü˛tüm 
Halbuki yıldızlar da vardı. Derhal yerlilerle dost oldum. Kilimlerine, çanak ve çömlekle 
rine olan hayranlıımı belirttim. Turistlere para ile vermeye yana˛madıkları kıymetli ę -
yalarından bana hediyeler verdiler. Kaktüsleri, vukka ve erguvan aaçlarını inceledim 
Kır köpeklerini tanıdım. Çöl grubunu seyrettim. Çöl. yüzlerce yıl önce deniz dibi oldu 
undan kumun içinde deniz hayvanlarının kabuklarını aradım. 
Ne dei˛mi˛ti de dün nefret ettiim çöle bugün balanmı˛tım. Çöl mü dei˛mi˛ti? Hayır 
O yine kavuruyordu. Yerliler mi dei˛mi˛ti? Hayır onlar, yine ›ngilizce bilmiyorlardı. Sa-
dece ben dei˛mi˛tim. 
Pencereden kafamı uzatmı˛ ve yıldızları görmü˛tüm... 

Bir dier alıntı ise Dr. Ruskin'in Amerikan Tıp Birlii dergisindeki makalesinden. 
Dr. Paul Ruskin. örencilerine ya˛lanmanın psikolojik belirtilerini öretirken onlara ˛u 
olayı okur: 
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"Hasta ne konu˛uyor, ne de söylenenleri anlıyor. Bazen saatlerce anla˛ılmaz ˛eyler 
geveliyor. Zaman, yer ya da ki˛i kavramı yok. Yalnız, nasıl oluyorsa, kendi adı söylen-
diinde tepki veriyor. Son altı aydır onun yanındayım, ne görünü˛ü için bir çaba sar-
fediyor ne de bakım yapılırken yardımcı oluyor. Onu hep ba˛kaları besliyor, yıkıyor ve 
giydiriyor. Di˛leri yok. yiyeceklerin püre halinde verilmesi gerekiyor. 
Gömlei salyalarından dolayı sürekli leke içinde. Yürümüyor. 
Uykusu sürekli düzensiz. Gece yarısı uyanıp çılıklarıyla herkesi uyandırıyor. 
Çou zaman mutlu ve sevecen, fakat bazen ortada bir sebep yokken sinirleniyor. Biri ge-
lip onu yatı˛tırana kadar da feryat figan baırıyor." 

Bu olayı okuduktan sonra. Ruskin örencilerine böyle birinin bakımını üstlenmek iste-
yip istemediklerini sorar. Örenciler bunu yapamayacaklarını söylerler. Ruskin, kendisi-
nin bunu büyük bir zevkle yaptıını ve onların da yapması gerektiini söyleyince ören-
ciler ˛a˛ırırlar. 
Daha sonra Ruskin hastanın fotorafını dola˛tırmaya ba˛lar. Fotoraftaki doktorun altı 
aylık kızıdır... 
Dr. Ruskin. günümüzde çok sık rastlandıı gibi gülünç bir yanlı˛ anlamanın insana na-
sıl tamamen farklı bir perspektif kazandıracaını anlatmaktadır. 

Gelin bizlerde pe˛in hükümlü olmamaya dikkat edelim, pencereden dı˛arı bakınca 
yıldızları görmeye çalı˛alım ve çevremize de bu konuda örnek olalım. 

Sevgiyle kalın 

Dr. Batuhan Kaya 
batuhan(§>frik.com.tr 
www.dirim.com 
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Romatizma ve Kas Arılarında 

ALG ES A l ! 
Dıetilamin Salisilat 

J^£ 

: -M) gr Pomad, 
Elken Madde : Dıetilamin Salisilat 4.U g 
Yardımcı Madde : Lavanta Esansı 
Farmakolojik Özell ikleri: Algesal: kokusu/, sudu kolay ensen se lanıamen nötr ulun beyaz 
renkli kremdir En hassas deny ı hile tahri˛ etmez, çama˛ırları kirletme/, ele y umu yak bir his ve-
nr. Dıetilamin salisilat deriden emilerek tesir eder Krem sürüldükten birkaç dakika sonra hiçbir 
ı/ bırakmadan lamamıy le kaybolur Algesal Pomadın denden emilmesi denemelerinde Metil sa-
l›H›U'dan f f MX) daha fazla olduu ve lahri) etkisi bulunmadıı görülmü˛tür. Salam yada ilti-
haplı dokularda derinlere kadar inen tesirli madde kolay eridiinden dolayı, kan dola˛ımına ka-
rıyız ve önemli miktarda salıstlık asit meydana çıkarak azami an gıdencı etki salar. 
Mafsal, adale se sınır anlarında Algesal kısa hır zamanda tesir eder. Bir kaç gün kullanınca 
mafsal iltihabı geçer, çevresindeki atalık ve kızanı kaybolur ve hasta yeniden mafsalını oynatma-
ya haslar 
Endi kas y onları: Akut ve kronik art n tier mafsal ve adale arıları, gut. siyatik, lumbago, tonıko-
l ı v ınıcrM.sk.ıl arılarda, nevralgıde çabuk tesir eder. Birçok mafsalda birden gö-
rülen romatizmalarda arının ˛iddetine gore butun mafsallara sunllur Sü-
rekli olarak kul lanı I masında hıçbtr /arar yoktur, tersine bu gibi 
kullanımlar hastalıın devamlı geçmesini ve tekrarlanmaların azal 
masını salar Algesal. Ink siy on se masaj seklinde kullanılmak su 
reliyle sporcularda ayın efor ve yorgunluktun ilen gelen adale sert-
le˛melerini ve arılarını gideni. 
t yanlar l l n l t m k r : Yalnızca haricen kullanılır Göze ve a ızı te-
mas eltin›memeIlıtır Tedavi esnasında deride ulırı˛ görülürse te-
daviyi kesmek gerekir. 
kul lanım fiekli se Dozu: Butun arılı bölgelere friksiyon seklinde 
sundur ve tam resorbe oluncaya kadar ovulur. Arının ˛iddetine gOre 
günde 2-4 kere tekrarlanır Dense herhangi btr zaran olmadıı için kork-
madan uzun zaman kullanılabilir ›lacı surduk ten sonra u/enni MTrnee ge-
rek yoktur Bazı hastaların sargı sarmalarında hiçbir mahzur yoktur. 
Saklama ko˛ulları: Senn yerde muhafaza edilmelidir ilaçlan çocuklann en yemeyecei yerler-
de, ambalajında J M rıırı .ılımdaki oda sıcaklıında saklayınız. 
› k a n lakdım firklı se kmhaluj Muhtevası. • 
Ruhsal Sahihi: Dr E Fnk ›laç San Ve Tıc l.t.l fitı ›STANBUL 
Ruhsal Tarihi se \ o : 27 117 ]<z7n- |(»/40 
›mal Veri : Plantafarma Bitkisel ilaç San A fi Düzce 
l isans Sahibi: SOL VAY PHAR.MA 

Reçele ›le satılır. 
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